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RESUMO 

MININEL, Letícia Caroline. Deveres pós-contratuais. 2017. 169 p. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A relação obrigacional, considerada em sua complexidade, é composta não apenas por 

deveres de prestar – os deveres principais e secundários –, mas também por deveres de 

conduta – os deveres laterais e de proteção. Sua dinamicidade, ao seu turno, implica a 

permanência ou o surgimento desses últimos deveres após a extinção daqueles. 

Nesta dissertação, são justamente estudados os deveres que hão ser cumpridos pelas partes 

após a extinção da principal atividade exigida do devedor. A esses deveres dá-se o nome de 

deveres pós-contratuais e o seu adimplemento é necessário para que possam ser 

integralmente satisfeitos os interesses do credor na relação contratual. Para que fosse 

possível delinear um panorama geral dos deveres pós-contratuais, dedicamo-nos, 

inicialmente, a conceitua-los e, nesse caminho, analisamos os seus fundamentos 

(determinações contratuais ou legais expressas, assim como a integração proporcionada 

pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva), bem como as suas funções (manutenção da 

finalidade alcançada pelo credor com a relação contratual e proteção das partes – e de 

terceiros relacionados a elas ou ao objeto contratual – física, moral e patrimonialmente de 

interferências danosas da contraparte). Alcançado o conceito de deveres pós-contratuais, 

passamos à construção de sua tipologia, como medida necessária especialmente para a 

concretização dos deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva. Também foi objeto 

de especial estudo o descumprimento dos deveres pós-contratuais. Nesse âmbito, foi 

definido o regime da responsabilidade aplicável à sua violação, e foram examinadas as 

formas e as consequências de seu inadimplemento. 

 

Palavras-chave: Relação obrigacional complexa. Relação obrigacional dinâmica. Interesse 

à prestação. Interesse à proteção Deveres de conduta. Deveres laterais. Deveres de 

proteção. Deveres pós-contratuais. Responsabilidade pós-contratual. Boa-fé objetiva.



 
 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

MININEL, Letícia Caroline. Post-contractual duties. 2017. 169 p. Dissertation (Master in 

Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The obligational relationship, if considered in its full complexity, is composed not only of 

the duties of performance – the main and secondary duties – but is also composed of duties 

of conduct – the ancillary and protection duties. The dynamic character of the obligational 

relationship implies that the ancillary and the protection duties may persist or even arise 

after the duties of performance are satisfied. In this dissertation, we analyze the duties that 

must be fulfilled under a contract after the main performances have been delivered by the 

debtor. Such duties are named post-contractual duties, and their performance is required in 

order to give full satisfaction to the creditor's interest in the contract. In order to delineate a 

general outlook of the post-contractual duties, we dedicated ourselves to provide a 

definition and to analyze their basis (contractual or statutory provisions or even the effect 

of the normative integration operated by the principle of objective good faith), as well as 

their functions (preservation of the objective pursued under the contract and protection of 

the contracting parties – and third parties who are related to the latter or with the object of 

the agreement – against detrimental interference in a physical, moral and patrimonial 

level). Once the post-contractual duties were defined, we have studied their categories, as a 

necessary step in order to provide a concrete meaning to the duties imposed by the 

principle of objective good faith. This dissertation also studies the breach of the post-

contractual duties. In this regard, the dissertation explores the liability regime applicable to 

their breach and the species and consequences of the failure to comply with such post-

contractual duties. 

 

Keywords: Complex obligational relationship. Dynamic obligational relationship. 

Performance interest. Protection interest. Duties of conduct. Ancillary duties. Protection 

duties. Post-contractual duties. Objective good faith. 
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1 INTRODUÇÃO 

Assunto pouco abordado pela doutrina brasileira, o objeto desta dissertação são os 

deveres a serem cumpridos pelas partes contratantes após o que se convencionou chamar 

de “extinção do contrato”1, isto é, a extinção dos deveres de prestar compreendidos na 

relação contratual. 

Se um parceiro comercial decide se retirar da parceria, ele não está obrigado a 

cumprir mais nenhum dever decorrente dessa relação contratual? Atingido o termo final de 

um contrato de franquia, o franqueado pode abrir um estabelecimento comercial para 

explorar a mesma atividade que exercia anteriormente? Efetuada a venda de um produto, o 

vendedor deixa de ter deveres perante o comprador? Concluído o projeto de engenharia 

que o empreiteiro se obrigara a desenvolver, ele pode revelar a terceiros, ou mesmo utilizar 

por si só, as informações de produção do dono da obra às quais teve acesso? 

Esses exemplos induzem a reflexão sobre a existência na relação contratual de 

deveres diversos daqueles que constituem a principal atividade exigida do devedor e que, 

no mais das vezes, permitem a identificação do tipo contratual. 

Para além dos deveres de prestar, na relação contratual, há deveres que visam a 

otimizar ou a garantir o seu cumprimento (são os deveres laterais), e outros que objetivam 

proteger as partes e terceiros de danos que a relação contratual possa potencializar (são os 

deveres de proteção2). Trata-se, como veremos, dos deveres de conduta3, os quais, na fase 

pós-contratual, são estudados sob as rubricas de pós-eficácia das obrigações, deveres post 

pactum finitum, e deveres pós-contratuais. 

                                                           
1 Colocamos a expressão extinção do contrato entre aspas, pois, tendo em vista a noção de relação 
obrigacional complexa, não parece possível sustentar a afirmação de que o adimplemento dos deveres 
principais de uma relação contratual implica sua completa extinção. Caso contrário, chegaríamos ao 
paradoxo contido na afirmação de que os deveres pós-contratuais “decorrem do contrato, mas retiram sua 
eficácia do desaparecimento do contrato” (BLANC-JOUVAN, Guillaume. L’après-contrat. Étude à partir du 
droit de la propriété littéraire et artistique. Aix-Marseille: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003, 
p. 47. Tradução livre da autora a partir de: “elles sont issues du contrat, mais elles tirent leur efficacité de sa 
disparition”). 
2 A proteção, como teremos a chance de explorar, não está restrita ao âmbito contratual. É certo que os 
deveres de proteção podem visar a proteger contra riscos tipicamente conexos à execução do contrato, como 
é o caso do dever de alertar sobre os riscos relacionados ao uso do produto vendido, por exemplo; assim 
como podem proteger contra riscos decorrentes da execução defeituosa da prestação devida, como, por 
exemplo, o dever de informar sobre a existência de defeito no bem vendido. Mas a proteção também pode 
visar a evitar danos desvinculados da execução contratual, como é o caso do dever extracontratual de 
proteção que precisa ser observado pela parte que, durante a execução de um contrato, ocasionalmente tem 
contato com informações sigilosas. Sobre essas possibilidades, confira-se FRADA, Manuel A. Carneiro da. 
Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 144-154. 
3 Apesar de os deveres de conduta poderem ser eficazes também após a extinção parcial de outras relações 
obrigacionais, diante da necessidade de circunscrever um campo a ser suficientemente explorado, optamos 
por restringir nosso estudo ao campo contratual. 
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Cada um desses termos contém uma elipse. Pós-eficácia das obrigações designa o 

fato de haver obrigações eficazes após a extinção dos deveres de prestar da relação 

contratual. As expressões deveres post pactum finitum e deveres pós-contratuais, da 

mesma forma, designam deveres cuja eficácia se manifesta após a extinção da relação 

contratual, considerada apenas no que diz respeito aos deveres de prestar.  

Apesar de essas expressões não serem excludentes, nenhuma delas designa com 

precisão o instituto que será estudado neste trabalho. Não obstante, à falta de uma 

denominação técnica, adotaremos o termo deveres pós-contratuais pela sua consagração 

em língua portuguesa e pelo fato de ele deixar claro que se trata de deveres cuja eficácia se 

manifesta após o que, comumente, considera-se ser o contrato (os deveres de prestar). 

Identificados e delimitados tais deveres, somos levados a examinar a qual regime de 

responsabilidade está sujeito o seu descumprimento4, assim como quais são as formas e as 

consequências desse descumprimento. 

Para atingir esses objetivos, iniciaremos pelo estudo de alguns temas de Teoria Geral 

das Obrigações que fornecerão os subsídios essenciais para a compreensão e a construção 

do objeto desta dissertação5. Assim, analisaremos as noções de relação obrigacional 

simples e estática e relação obrigacional complexa e dinâmica, a tipologia dos deveres que 

compõem a relação obrigacional, e como a boa-fé objetiva pode ter incidências 

diferenciadas nas relações obrigacionais e, dessa forma, implicar deveres de conduta mais 

ou menos rigorosos. 

No terceiro capítulo do trabalho, passaremos a descrever como se deu a construção 

da teoria dos deveres pós-contratuais, atentando para o seu surgimento no direito alemão e 

desenvolvimento no direito brasileiro. 

Importará, então, proceder à construção do conceito de deveres pós-contratuais. Com 

essa finalidade, estudaremos os critérios que permitem unificar deveres sob essa rubrica, os 

                                                           
4 Não desconsideramos que a responsabilidade, em um de seus sentidos, diz respeito a um dos vínculos que 
compõem a relação obrigacional desde o seu início, o vínculo de garantia, consagrado em língua alemã como 
haftung. Nesse sentido, Emilio Betti esclarece que, no âmbito da relação obrigacional, a responsabilidade é o 
vínculo caracterizado pelo perigo de perder um bem para a satisfação da contraparte por conta da não 
obtenção do que era esperado ou obtenção do que se deveria evitar, vínculo esse existente previamente ao 
inadimplemento (BETTI, Emilio. Teoria general de las obligaciones. Traducción y notas de derecho español 
por José Luis de Los Mozos. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, tomo I, p. 255-256, 262). 
Não obstante, o que examinaremos neste trabalho é o regime de responsabilidade aplicável para indenizar a 
vítima do inadimplemento. 
5 Na verdade, diante da escassez de material específico sobre os deveres pós-contratuais, foi na Teoria Geral 
das Obrigações onde constantemente buscamos pontos de apoio para tentar avançar o conhecimento sobre o 
assunto explorado neste trabalho. Na doutrina brasileira, o estudo dos deveres pós-contratuais, quando 
existente, é frequentemente feito de modo superficial, limitando-se a parafrasear o que se encontra em certa 
doutrina estrangeira. 
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fundamentos e as funções desses deveres, a razoabilidade demandada para a sua 

imposição, e a relevância do modo de extinção dos deveres de prestar sobre a eficácia 

desses deveres. 

No que diz respeito aos fundamentos, os deveres pós-contratuais podem estar 

previstos na legislação, podem decorrer da autonomia da vontade das partes, ou ainda 

podem ser fruto da função integrativa da boa-fé. A bem da verdade, seja qual for o 

fundamento, esses deveres são pós-contratuais por conta do momento em que produzem 

seus efeitos, isto é, a fase da relação contratual em que podem ser exigidos. O marco 

temporal faz com que eles tenham independência em relação aos deveres de prestar, 

demandando um estudo individualizado. 

Nesse contexto, chama sobremaneira a atenção os deveres fundados na boa-fé 

objetiva, pois, nessa hipótese, a identificação do surgimento do dever pós-contratual 

demanda a interpretação da relação obrigacional, bem como a análise das circunstâncias do 

caso. 

A previsão de um dever pós-contratual na lei não causa maiores indagações a 

respeito de sua aplicação. Tratar-se-á de mera subsunção do caso concreto à norma. É o 

que se verifica na previsão contida no artigo 1.147 do Código Civil brasileiro, o qual 

determina que, após a alienação de estabelecimento comercial, o vendedor não poderá 

fazer concorrência ao comprador durante cinco anos, a menos que haja autorização 

expressa. A hipótese é clara: efetuada a venda, surge para o vendedor um dever negativo 

eficaz após o adimplemento das prestações principais do contrato de compra e venda. 

Também no caso de dever pós-contratual previsto no contrato, não há 

questionamento a respeito de sua aplicação. A menos que haja algum vício na previsão, 

seus efeitos estarão simplesmente submetidos a um termo suspensivo: o cumprimento dos 

deveres principais e secundários. 

Já no caso dos deveres pós-contratuais fundados na boa-fé objetiva, há necessidade 

de examinar outros aspectos de modo a proceder à integração do contrato. Daí a 

necessidade de estudarmos, preliminarmente, os parâmetros determinantes de incidências 

diferenciadas da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais e, consequentemente, da 

criação de deveres de conduta nessas relações; assim como de especificarmos os deveres 

decorrentes da boa-fé objetiva na fase pós-contratual. 

No quinto capítulo, então, será examinada a tipologia dos deveres pós-contratuais, de 

modo a concretizar o seu exame e classificar as suas espécies. 
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A partir do sexto capítulo, estudaremos o descumprimento dos deveres 

pós-contratuais6. Partindo da natureza da responsabilidade pós-contratual, deter-nos-emos 

na diferenciação entre as duas categorias tradicionais de responsabilidade quanto à fonte do 

dever violado (contratual e extracontratual), assim como na possibilidade de a 

responsabilidade pós-contratual ser simétrica à responsabilidade pré-contratual, e na 

origem dos deveres pós-contratuais. Por fim, estudaremos, então, as formas e as 

consequências do inadimplemento dos deveres pós-contratuais. 

 

                                                           
6 Nessa matéria, trataremos de todos os deveres eficazes na fase pós-contratual independentemente de seu 
fundamento, pois entendemos que, exceto nas hipóteses em que o contrato ou a lei prevejam alguma 
especificidade, o regime de seu descumprimento é indistinto. 
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9 CONCLUSÕES 

1. O estudo da relação obrigacional em função de sua complexidade e de seu 

dinamismo permite a identificação dos deveres pós-contratuais. A complexidade da relação 

obrigacional decorre do fato de ela ser composta por vários vínculos, incluindo deveres, 

direitos, faculdades, pretensões, poderes, sujeições, imunidades e ônus, os quais, mais do 

que serem meramente somados, formam uma unidade estrutural e funcional. O dinamismo, 

por sua vez, designa o fato de a relação obrigacional, durante o seu desenvolvimento 

direcionado para o adimplemento, estar sujeita a modificações que podem alterar os 

vínculos que a compõem, mas não afetam a sua essência. 

 

2. Tendo em vista que a relação obrigacional é polarizada para o adimplemento, isto é, 

visa à mais completa e adequada satisfação dos interesses do credor, sua natureza 

complexa e dinâmica implica a existência de variados deveres, de cuja integral extinção 

depende a extinção da própria relação obrigacional. Daí ser possível admitir situações em 

que, embora alguns deveres – os deveres de prestar – tenham sido extintos, permaneçam ou 

surjam outros deveres – os deveres de conduta – a serem cumpridos pelas partes. 

 
3. Os interesses que se objetiva satisfazer com a relação obrigacional são divididos em 

interesses à prestação e interesses à proteção. Os primeiros têm em consideração a 

prestação a ser recebida pelo credor e os segundos levam em conta a proteção a ele devida. 

 
4. Submetidos ao interesse à prestação estão (a) os deveres de prestação (a.1) principais 

e (a.2) secundários; e (b) os deveres laterais aos deveres de prestação. Por outro lado, 

submetidos ao interesse à proteção estão (c) os deveres de proteção – física, moral e 

patrimonial – das partes contratantes e de terceiros que tenham relação com elas ou com o 

objeto do contrato. Os deveres de prestação principais e secundários podem ser designados 

de deveres de prestar. E os deveres laterais e os deveres de proteção, por sua vez, podem 

ser designados de deveres de conduta. 

 
5. Os deveres de prestação principais compõem o núcleo da relação obrigacional e são a 

principal atividade exigida do devedor. Já os deveres de prestação secundários 

complementam os deveres principais, servindo funcionalmente ao alcance do seu 

adimplemento. Os deveres secundários podem ser acessórios, os quais objetivam preparar 
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ou assegurar a perfeita realização da prestação principal, ou autônomos, os quais são 

eficazes quando falha o programa obrigacional e podem ter função supletiva ou 

substitutiva da prestação principal. 

 
6. Os deveres laterais visam tanto a otimizar o cumprimento satisfatório dos deveres 

principais, como a garantir a manutenção dessa situação. E os deveres de proteção 

objetivam proteger as partes e terceiros próximos delas ou do objeto contratual contra 

danos potencializados pela relação obrigacional. 

 
7. Para construir o conceito de deveres pós-contratuais, fez-se necessário recortar os 

critérios que permitem a unificação de deveres sob essa rubrica. Trata-se dos critérios 

qualitativo e temporal. 

 
8. Qualitativamente os deveres pós-contratuais são deveres laterais e deveres de 

proteção, haja vista poderem ser exigidos independentemente da exigibilidade dos deveres 

de prestar, os quais necessariamente estão extintos quando se inicia a fase pós-contratual. 

Como os deveres laterais têm dentre seus objetivos a conservação da situação benéfica 

atingida com o adimplemento dos deveres principais e secundários, sob pena de frustrar-se 

a finalidade da relação obrigacional, tais deveres podem ser exigidos na fase 

pós-contratual. Já os deveres de proteção podem ser exigidos na fase pós-contratual, pois a 

proteção necessária em função do contato aproximado a que as partes se submeteram não 

se extingue assim que são extintos os deveres de prestação. 

 
9. No âmbito temporal, os deveres pós-contratuais são exigíveis após a extinção dos 

deveres principais e secundários, no momento previsto em lei ou no contrato, ou no 

momento que for condizente com a natureza da prestação, as circunstâncias do caso e os 

usos.  

 
10. No caso dos deveres laterais pós-contratuais, a exigibilidade variará conforme o tipo 

de dever em questão. Em se tratando de deveres de sigilo e não concorrência, não havendo 

previsão, a exigibilidade é concomitante à extinção dos deveres de prestar. Já no caso dos 

deveres pós-contratuais de assistência e informação, a inexistência de previsão quanto à 

sua exigibilidade, implica seu deslocamento para o momento em que a conduta do devedor 

faz-se necessária ao credor, e o momento em que o devedor passa a ter conhecimento da 

informação devida ao credor, respectivamente. 
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11. No caso dos deveres de proteção pós-contratuais, a exigibilidade poderá ser 

concomitante à extinção dos deveres de prestar ou posterior, a depender se o caso demanda 

dever geral ou pontual de proteção. 

 
12. Apesar de ser corrente a afirmação de que os deveres de conduta fundados na boa-fé 

só podem ser identificados em vista de situações concretas específicas e formulados 

ex ante de modo genérico, é possível, a partir da análise dos casos apreciados pelos 

tribunais, daqueles abordados pela doutrina, e de casos concretos em particular, antever, 

em boa medida, alguns dos deveres pós-contratuais. Não se justifica, portanto, a afirmação 

de que previamente ao seu inadimplemento há total indeterminação desses deveres. 

 
13. Quanto ao termo final da exigibilidade dos deveres pós-contratuais, a previsão 

também pode ser legal, contratual, decorrer da natureza do dever, ou depender da aplicação 

do princípio da razoabilidade. 

 
14. Os deveres pós-contratuais podem estar fundados na legislação, como é o caso do 

dever lateral previsto no artigo 1.147 do Código Civil brasileiro no sentido de que o 

alienante, não havendo autorização expressa, não deve concorrer com o adquirente de 

estabelecimento comercial; no contrato, como o dever de sigilo previsto em cláusula 

contratual para ser eficaz após a extinção dos deveres de prestar; ou na boa-fé objetiva. O 

princípio da boa-fé objetiva constitui-se, assim, como princípio informador dos deveres 

pós-contratuais, e, nessa medida, seu fundamento mediato, mas não o único fundamento. 

 
15. Na fase pós-contratual, pode haver integração por meio da concretização do princípio 

da boa-fé objetiva que atua tanto sob um aspecto negativo, como sob um aspecto positivo, 

e dá origem a deveres laterais e a deveres de proteção. A boa-fé, portanto, impõe às partes 

deveres de conduta tanto no sentido de omitir ações que possam eliminar ou reduzir as 

vantagens obtidas com a relação obrigatória, como no sentido de adotar comportamentos 

que mantenham a finalidade contratual já alcançada. Trata-se dos deveres laterais 

pós-contratuais. Impõe também deveres de conduta positivos e negativos que objetivam 

proteger a contraparte em si e seu patrimônio: os deveres de proteção pós-contratuais. 

 
16. Os deveres pós-contratuais têm duas funções: manter a finalidade alcançada pelo 

credor com a relação contratual, de modo a não frustrar o fim do contrato, nem diminuir as 
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vantagens com ele obtidas; e proteger as partes contra danos potencializados pela 

aproximação decorrente da relação contratual. Trata-se das funções dos deveres laterais e 

de proteção pós-contratuais, respectivamente. 

 
17. Os deveres pós-contratuais devem ser impostos de acordo com a razoabilidade, a 

qual é aferida por meio (a) da existência de um interesse legítimo na exigência do 

cumprimento de um dever pela outra parte, (b) da existência de limitação temporal e 

espacial desse dever, e (c) da existência de proporcionalidade, concretizada pela 

impossibilidade de criação de um desequilíbrio em favor do credor e pela adoção da 

prevenção estritamente necessária contra os riscos antevistos pelo credor. 

 
18. O modo de extinção dos deveres de prestar não determina a existência ou não de 

deveres pós-contratuais, mas tem relevância para a determinação da espécie de dever que 

poderá ser eficaz na fase pós-contratual. Ocorrendo adimplemento dos deveres de prestar, 

poderão ser eficazes pós-contratualmente tanto deveres de proteção como deveres laterais. 

Já no caso de haver invalidade ou inadimplemento dos deveres de prestar, deveres de 

proteção poderão ser eficazes pós-contratualmente, mas não deveres laterais, pois esses 

visariam a assegurar a manutenção da finalidade visada com a relação contratual, a qual 

nem foi atingida. 

 
19. Pode-se conceituar os deveres pós-contratuais como deveres de conduta que se 

tornam ou se mantêm eficazes após a extinção parcial da relação contratual – extinção no 

que respeita aos deveres principais e secundários – e cujas funções são manter a finalidade 

alcançada com o adimplemento dos deveres de prestar e proteger as partes contra danos 

que a relação contratual pode potencializar. 

 
20. A partir de sua finalidade, os deveres pós-contratuais podem ser divididos em duas 

categorias: (a) deveres de cooperar, e (b) deveres de proteger. Os deveres de cooperação 

impostos pela boa-fé são orientados pela probidade e qualificados pelo objetivo de ser 

alcançado e mantido o adimplemento satisfatório. E os deveres de proteção visam a fazer 

com que as partes não provoquem danos umas às outras. 

 
21. Em alguns casos, pode haver sobreposição entre os deveres de cooperar e os deveres 

de proteger, pois os inúmeros deveres concretos a serem observados na fase pós-contratual 

podem fazer parte ora de um tipo, ora de outro, ou ainda dos dois simultaneamente. 
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22. Para que seja possível falar em completo adimplemento contratual, é necessário que 

sejam satisfeitos os interesses à prestação e à proteção, e, portanto, sejam cumpridos os 

deveres principais e secundários, assim como os deveres laterais e de proteção. 

 
23. Enquanto os ilícitos que estão na origem da responsabilidade contratual são 

específicos e estão situados no âmbito da relação contratual (isto é, dizem respeito ao 

descumprimento de eras específicas dirigidas às partes contratantes), os ilícitos 

extracontratuais decorrem do descumprimento do dever de neminem laedere (não lesar 

ninguém), segundo o qual todas as pessoas devem abster-se de injustamente causar 

prejuízos umas às outras. 

 
24. A responsabilidade contratual diz respeito aos danos causados em virtude do 

descumprimento, ou do mau cumprimento dos deveres contratuais de prestar, assim como 

aos danos decorrentes do descumprimento ou do mau cumprimento dos deveres de 

conduta. Isso porque esses também são deveres de origem contratual e compõem o 

complexo grupo de deveres integrantes da relação contratual. 

 
25. Entendemos que têm origem contratual tanto os deveres pós-contratuais previstos no 

contrato e aqueles contemplados em dispositivos legais cogentes, como os deveres 

pós-contratuais fundados na boa-fé objetiva. Nesse último caso, cremos que, na medida em 

que a boa-fé objetiva constitui um padrão de conduta contratual (artigo 422 do Código 

Civil brasileiro), os deveres nela fundados estão implicitamente contemplados no conteúdo 

do contrato. 

 
26. Quanto à responsabilidade pelo descumprimento dos deveres pós-contratuais, há três 

correntes que disputam a sua origem: extracontratual, contratual, e sui generis. Para 

aqueles que entendem que a responsabilidade seria extracontratual, o dano decorrente do 

descumprimento do dever pós-contratual estaria apenas indiretamente ligado à relação 

contratual. Já para aqueles que entendem que a responsabilidade seria contratual, a 

premissa adotada é de que o contrato compreende tanto deveres primários e secundários 

como deveres laterais e de proteção, de modo que a violação desses últimos também 

configuram ilícitos contratuais. Por último, os defensores de uma terceira via de 

responsabilização, defendem a responsabilização fundada na confiança existente entre as 

partes contratantes. 
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27. Filiamo-nos à corrente que defende a aplicação do regime da responsabilidade 

contratual ao descumprimento dos deveres pós-contratuais, pois os deveres de conduta 

pós-contratuais são deveres específicos direcionados aos contratantes e que implicam a 

manutenção do contato negocial especialmente qualificado para assegurar a finalidade e a 

higidez da relação obrigacional, assim como das partes. 

 
28. Na fase pós-contratual, alguns deveres de proteção podem estar diretamente 

conectados à relação contratual, enquanto outros estarão apenas indiretamente ligados a 

ela. Esses deveres de proteção indiretamente ligados à relação contratual são ocasionais e 

se aproximam mais dos deveres de proteção extracontratuais, sendo, por isso, tutelados 

pela responsabilidade extracontratual. 

 
29. Tendo em vista a existência de inadimplemento sempre que os deveres descumpridos 

decorrem do vínculo obrigacional, é possível afirmar que o descumprimento dos deveres 

pós-contratuais configura inadimplemento. 

 
30. No direito brasileiro, a mora abrange tanto o atraso temporal como o cumprimento 

que não observe o lugar e a forma estabelecidos. O termo “forma” presente no artigo 394 

do Código Civil brasileiro indica que a prestação devida deve ser realizada por meio do 

modo que proporcione a satisfação dos interesses do credor, conforme estabelecido em lei 

ou convencionado pelas partes. 

 
31. Dentre os possíveis sentidos a serem atribuídos ao termo “pagamento”, parece-nos 

mais adequado aquele que identifica o pagamento com a satisfação dos interesses do 

credor. Não parece ser razoável a restrição do pagamento ao cumprimento dos deveres de 

prestar compreendidos na relação contratual, pois o pleno alcance dos objetivos do credor 

só será possível se também os deveres laterais e os deveres de proteção, inclusive 

pós-contratuais, forem observados pelo devedor.  

 
32. No caso de descumprimento de deveres laterais e de proteção pós-contratuais, é 

possível afirmar que o pagamento não ocorreu como devido. Assim sendo, se os deveres de 

conduta descumpridos ainda puderem ser realizados de modo útil ao credor, pode ser 

sustentada a existência de mora. 
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33. O atendimento da forma do pagamento determinada pela lei, conforme previsto no 

artigo 394 do Código Civil brasileiro, requer a observância da boa-fé insculpida no 

artigo 422 do mesmo diploma, a qual impõe a observância de deveres laterais e de 

proteção, inclusive, na fase pós-contratual. Portanto, o descumprimento dos deveres de 

conduta implica violação da forma de cumprimento contratual conforme à boa-fé 

determinada pela lei ou prevista pelas partes e, consequentemente, caracteriza mora. 

 
34. Em virtude da possibilidade de submissão à mora dos casos incluídos na violação 

positiva do contrato e da similitude dos efeitos das figuras, não há necessidade de 

recorrer-se à violação positiva do contrato para explicação do inadimplemento de deveres 

laterais e de proteção na fase pós-contratual. 

 
35. O inadimplemento de deveres laterais e de proteção, na fase pós-contratual, poderá 

configurar inadimplemento definitivo se o seu cumprimento não for mais possível ou não 

tiver mais utilidade para o credor. 

 
36. O fato de os deveres pós-contratuais não poderem ser totalmente concretizados antes 

que ocorra seu inadimplemento não constitui impedimento para sua execução específica. 

Tanto no caso dos deveres pós-contratuais de dar, como no caso dos deveres 

pós-contratuais de fazer, é possível, diante do inadimplemento relativo, exigir sua 

execução específica. Assim também no caso dos deveres pós-contratuais de não fazer, cujo 

descumprimento possa ser paralisado, ainda que não possa ser desfeito. 

 
37. Também a execução pelo equivalente dos deveres pós-contratuais é possível, haja 

vista a possibilidade de transformação do dever de conduta inadimplido em uma prestação 

pecuniária que a ele equivalha. 

 
38. Apesar de discordarmos que a indenização por perdas e danos seja a única alternativa 

existente ao credor no caso de inadimplemento de deveres pós-contratuais, é inegável que 

essa é uma das possibilidades à sua disposição. 

 
39. Diante do inadimplemento de deveres pós-contratuais, também à disposição do 

credor está a resolução contratual.  
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40. É parcial a resolução que se opera quando da extinção dos deveres de prestar. Essa 

extinção tem por objeto apenas esses deveres, de modo que ainda é possível a resolução da 

porção da relação contratual que se manteve eficaz, isto é, aquela correspondente aos 

deveres de conduta. 

 
41. Além disso, excepcionalmente, é admissível nova extinção dos deveres de prestar 

que já tenham sido adimplidos caso se verifiquem dois pressupostos. O primeiro deles é 

que o descumprimento dos deveres pós-contratuais comprometa a manutenção da 

satisfação dos interesses do credor à prestação. O segundo pressuposto, por sua vez, é que 

o comprometimento da satisfação dos interesses do credor à prestação seja substancial e 

relevante. 
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